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 ملخص:

احي وؾبُعت الزاهشة الجماعُت في -حعتهذف الذساظت جدلُل همـ الخفاعل الخاضل بحن العىف ؤلازىى هٍى

لُا،خُث جبرص اللُمت الاهؿىلىحُت ل لمىغىع في معالجخه لؿبُعت البىاء مجخمعاث ما بعذ الطذمت في ئفٍش

اث حشيل اإلابادب ألاظاظُت التي جإدي في هثحر مً ألاخُان  ؤلاحخماعي وهُف أن الاخخالفاث في بىاء ألافياس والهٍى

لُا،فاهدشاس قاهشة العىف مً ؾشف الجماعاث ؤلازيُت هطفت مالصمت للخشوب  ئلى خاالث الطشاع وئدامتها في ئفٍش

لُت والتي جشحمذ في ئباداث حماعُت،جؿهحر عشقي في العذًذ مً  الذاخلُت الظُما جلً التي شهذتها اللاسة ؤلافٍش

الذٌو التي أهخجذ فىاعل الجزاع في هزا ؤلاؾاس العذًذ مً اإلاخاؾش والتهذًذاث بهذف الخفاف على اظخمشاس الجزاع 

ً خالٌ الذساظت هدلل مخخلف لِغ لشبذ الخشب ولىً لخدلُم الشبذ الىاجج عً الالاظخلشاس أزىاء الجزاع.م

اإلاخغحراث التي حشيلذ في ئؾاسها الذًىامُاث العىُفت التي أزشث بشيل مباشش في بشوص البعذ الزاهشاحي همىؿلم 

لُا.  احي داخل اإلاجخمعاث في ئفٍش  إلعادة بىاء البعذ الهٍى

احي-العىف ؤلازىى الكلماث املفخاحيت: لُامجخمعاث ما بعذ  ؛الزاهشة الجماعُت ؛هٍى ؤلابادة  ؛الطذمت في ئفٍش

احي الجماعُت؛  .البعذ الهٍى
Abstract: 
The study aims to analyze the pattern of interaction between ethno-identity violence and the 
nature of collective memory in post-traumatic societies in Africa. The anthological value of 
the subject is highlighted in its treatment of the nature of social construction and how 
differences in the construction of ideas and identities form the basic principles that often lead 
to Conflict and the perpetuation of conflict in Africa, the outbreak of violence by ethnic 
groups as an inherent characteristic of internal wars, particularly those in the African 
continent, which have been translated into genocide, has resulted in ethnic cleansing in many 
countries, which produced the conflict in this context many of the risks and threats in order to 
maintain the continuation of the conflict not to win the war but to achieve the profit 
resulting from instability during the conflict. Through the study we analyze the various 
variables that formed the violent dynamics that directly affected the the emergence of the 
memory dimension as a starting point for rebuilding the identity dimension within societies in 
Africa. 

Keywords: ethno-identity violence; collective memory; post-traumatic societies in Africa; 
genocide; identity dimension. 
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 مقذمت

احي همىؿم معلذ ومخغحر مشهب هاجج عً جأزحر عىامل داخلُت وخاسحُت في -العىف ؤلازىىًيخج  هٍى

لُا معػلت في ؾبُعت حشىُل البعذ الزاه خُث حعخبر ؤلابادة الجماعُت  شاحي للمجخمع ما بعذ الطذمت،ئفٍش

لُا أبشص اإلاعؿُاث التي حعمل  اجُت للمجخمع مً حهت، علىوالخؿهحر ؤلازجي في ئفٍش ومً حهت  غعف البيُت الهٍى

اجُت والعشكُت التي جيخج أهماؽ حذًذة مً العُؿشة او الخغُ حر زاهُت حشىُل معاس جفاعلي ظلبي بحن البيُاث الهٍى

ي هزا ؤلاؾاس ًمىً ؾشح اشيالُت جخمدىس خٌى لخاضت باإلاجخمع اإلاخػشس مً العىفالخخمي في البيُت الزاهشاجُت ا

احي همىؿم اظتراجُجي إلعادة بىاء -هُف ًمىً أن ًطبذ للزاهشة دوس مدىسي في مشخلت ما بعذ العىف ؤلازىى هٍى

لت  لُا؟.الفهم وؤلادسان الزاهشاحي العلمي إلاخلفاث العىف بؿٍش  ئًجابُت في مجخمعاث ما بعذ الطذمت في ئفٍش

 لإلحابت على ؤلاشيالُت العابلت جم اعخماد الفشغُاث الخالُت:

 ،كبلُا و عشكُا جإدي ئلى غعف  معخىي الخجاوغ الاحخماعي  الؿبُعت الاحخماعُت اإلافىىت ئزيُا

احي.-وضعىبت  خشهُاث الاهذماج اإلاجخمعي مما ًيخج غُاب عىف ئزىى  هٍى

 ؿلب ئعادة بىاء البعذ الزاهشاحي إلاجخمعاث ما بعذ الطذمت الاهخمام بالجاهب الىكشي والفىشي ًخ

إلًجاد خلٌى جخالءم مع الؿبُعت ؤلازيُت للمجخمع ختى جيىن عملُت البىاء هخاج لذًىامُاث داخلُت  

 لترظُخ كىاعذ ؤلاضالح.

 معاث ما بعذ الصذمت في إفشيقياجخملفي جشكيبت الزاكشة الجماعيت  هوياحي-لعنف إلاثنوأثش ا.1

احي مً خالٌ جدلُل أصمت البىاء -العىف ؤلازىىفي هزا العىطش ظىف هلىم بخدلُل الشبـ بحن  هٍى

ت، تالاحخماعي إلاخغحر الازيُت و الهٍى مً الطشاعاث الازيُت /ؤلازيُت  همإشش لبذاًت  وبحن خلم وحعمُم أصمت الهٍى

لُا.ألازش في ئهخاج ا حهت،و مً حهت زاهُت  لطذمت داخل اإلاجخمعاث في ئفٍش

 :جحليل في أصمت البناء الاجخماعي ملخغير إلاثنيت و الهويتفي إفشيقياهوياحي -عنف إلاثنوالأ. 

ت أولُت زابخت وئهما هىخاج للخفاعل اإلاعخمش  ٌعخبر  فهم ؤلازيُت هميشأ احخماعًي ال ًشهض على وىهه هٍى

ثلافُت الخاسحُت والذاخلُت على خذ ظىاء لخىمُت اإلاجخمعاث الاكخطادًت وال بشيل عام لللىي العُاظُت،

لُت ما كبل  ؤلازيُت. لُت أضبذ مً الىاضح بشيل متزاًذ أن اإلاجخمعاث ألافٍش خُت ألافٍش مع جؿىس البدىر الخاٍس

ت الشظمُت في أواخش اللشن الخاظع عش  شالاظخعماس وال ظُما في العلىد اإلاػؿشبت كبل ئوشاء العُؿشة الاظخعماٍس

زلافُت إلاا كبل الاظخعماس بالغمىع -احعمذ الخذود العُاظُت والعىظُى عالوة على رلً لم جىً ظىي حغُحر.

اث حماعُت مخعذدة ومخذاخلت وبذًلت،،واإلاشوهت خُث لم جىً للمجخمعاث  و بهزا وحذ ألافاسكت غمً واكع هٍى

ً مثل الشىها والُىسوبا أي وحىد اث ؤلازيُت في اللشن العشٍش سغم وحىد أعذاد  واعي ما كبل الاظخعماس، والهٍى

ذة واإلادذدة في  ت الثابخت والفٍش هبحرة مً اللغاث والثلافاث و ًتزامً رلً مع عذم وحىد مفهىم الفشد مع الهٍى

   (Bruce Berman,1998:308-310)الخذازت الغشبُت لم ًىً مىحىًدا ختى جم جلذًمه في قل الخىم الاظخعماسي 

احي-ؤلازىى  ٍخُت للعىفئن الخدلُالث الخاس  ججعذ فترة ما كبل الاظخعماس باعخباسها العطش الزهبي  هٍى

اث في اإلاجخمع.ولىً العالمت اإلامحزة  اث ؤلازيُت أو غحرها مً الهٍى ت، مما ٌشحر ئلى جذوي حعُِغ الهٍى لعالكاث الهٍى

اث أو قشوف مخ لُت ما كبل الاظخعماس لم جىً هي عذم وحىد هٍى عذدة ًمىً أن جإدي ئلى للمجخمعاث ألافٍش
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ت ئزيُت واخذة أو عشحرة أو حيغ ئشعاٌ الطشاع،بل وان عذم وحىد اسجفاع وحعُِغ لعىطش  Gerard Hagg)هٍى

and Peter Kagwanja,2007:10-12). 

ذ  مً حهت ٌعخبر  اعتراف اإلاعخعمش باالخخالفاث بحن اإلاجمىعاث ؤلازيُت الىثحرة والتي وان مً بُنها ججٍش

ت الاحخماعُت والخػامً،هزا الانهُاس الخام شعب جلً اللُ م واإلاماسظاث التي واهذ ختى آلان بمثابت وظاةل للهٍى

لُت ألاضلُت التي جشهض على ؤلاوعان،ألامش الزي أدي  للىعي ألاخالقي هدُجت جفسخ عمُم للفلعفت اإلاجخمعُت ألافٍش

لي الزي جف-خخما ئلى اهدالٌ معخمش في الىغع العىظُى اكم  بعبب الاهخفاع الهاةل في الجذوي ظُاس ي ألافٍش

زلافُت وغع شعب اإلاعخعمشاث جدذ العُؿشة  التي مً -الاكخطادًت.ووان الهذف مً هزه الخُاصة العىظُى

ت والافتراغاث التي اظدىذوا ئليها.والهذف  ً على الدشىًُ في اإلاماسظاث الاظخعماٍس شأنها أن ججعلهم غحر كادٍس

جىفُزها مىحهت هدى الخىضل ئلى جىافم حذًذ في آلاساء بحن مخخلف الشعىب ضُاغت العُاظاث التي ظُيىن 

ت حذًذة.ٌعخبر هزا خُاس لم ًىً اإلاعخعمشون معخعذًً للبىله ألهه  التي حمعىها لدشىُل أساض ي اظخعماٍس

 وبالخالي اعخمذ اإلاعخعمشون الاهلعام وهكام،ًمىً أن ٌعخخذم في نهاًت اإلاؿاف للدشىًُ في ششعُت ظلؿتهم

الخىم في أكالُمهم مما أدي ئلى جفشكت الشعب بما فُه الىفاًت في معخعمشاتهم،باليعبت ئلى أوالدًبى فان ما كام 

ً سظمُا لدشىُل أكالُم  ً الذولت هى الجمع بحن أساض ي الىاط اإلاخمحًز به اإلاعخعمشون فُما ًخعلم بخيٍى

ت.  اظخعماٍس

زيُت ئلى خلم ئخعاط حذًذ بالىعي اإلاجخمعي وكذ أدي هزا الترهحز على الفطل بحن اإلاجمىعاث ؤلا

ا وئزيُا حذًذا ليل مجمىعت وبؿبُعت الخاٌ لم  ت باليعبت للشعىب التي ال جىحذ فيها،ووفش جشهحزا سمٍض والهٍى

ًلخطش ألامش على حعلُذ مهمت اظخخذام عىاضش مخىىعت في ول معخعمشة في ول مخماظً،بل أضبذ أًػا مطذسا 

تي تهذد الخُاة والتي واهذ جخيازش،وبالخالي عشكلذ عملُت الخىمُت اإلاجخمعُت والخػامً للعذًذ مً الطشاعاث ال

لُت،بعذ علىد كلُلت مً الاظخلالٌ ولذًىا أمثلت على هزه الطشاعاث في  الاحخماعي في العذًذ مً البلذان ألافٍش

ا، ا وغحرها.ظحرالىن وهُج وىث دًفىاس، سواهذا، صاةحر، العىدان، الطىماٌ، دٌو مثل لُبًر مىىىا اللٌى ئن  حًر ٍو

آلُت "الاهلعام والخىم" التي اعخمذها اإلاعخعمشون ألاوسوبُىن وظعذ اإلاعافت الاحخماعُت بحن اإلاجمىعاث 

 (Temisanren Ebijuwa,2012 :69-71)اإلاجخمعُت وعضصث في بشوص العامل ؤلازجي

بذال مً الاهلعاماث الاحخماعُت  والعإاٌ الشةِس ي هىا هى إلاارا أضبذ الاهخماء ؤلازجي مدىس العىف

اث اإلاعِعت ًمىً للمشء أن ًجادٌ بأهه في ظُاق الذولت الخذًثت  ألاخشي؟ وباإلشاسة ئلى مفهىم مامذاوي للهٍى

فان الاهخماء ؤلازجي ٌعمل همىسد ًمىً الخعبحر عىه خٌى الفهم الجماعي، مما ًجعله أداة جىافعُت ًمىً للىخبت 

بذو أن العُؿشة على  لششعُت على مؿالبتهم باللىة الاكخطادًت والعُاظُت.والىخبت اإلاػادة ئغفاء ا ٍو

ت الجماعُت  .(Patricia Deley,2006:661)مإظعاث الخىم أمش بالغ ألاهمُت للخفاف على الهٍى

ًلٌى  كذ ًبذو أن ول ضشاع له أضٌى مخخلفت ولىً الاخخالفاث الثلافُت  Lindberg  أما لُىذبشج

دزس مىلىحري  مً الجزاعاث الخالُت، جىفش الضخم لىثحر  مً أن كىة الاخخالفاث الثلافُت ًيبغي عذم  Mulkiriٍو

أما هشوفىسد  الخللُل مً شأنها،ئر ًمىً ئظاءة اظخخذامها للخدٍشؼ على الاشدباه والخعطب والىشاهُت.

Crawford اث ًلٌى أهه عىذما جدذر جدىالث العلؿت همحزة ئزيُت ودًيُت فان الاظدُاء الىا حم عً رلً هى هٍى

هما ًضعم هشوفىسد أن الطشاعاث الثلافُت جىذلع في أغلب ألاخُان في  ئزيُت وؾاةفُت جيخهي بالطذام الثلافي،

ألاماهً التي حعمذ فيها العلىد الاحخماعُت اللذًمت بمعاًحر ئزيُت وأدًان لخىحُه جخطُظ اإلاىاسد العُاظُت 
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شحر رلً ئلى أن عذم اإلا والاكخطادًت. عاواة في جخطُظ اإلاىاسد ًمىً أن ًإدي ئلى وشىب ضشاع زلافي بحن َو

  Akpovire Oduaran)فالجزاع ؤلازجي لِغ هدُجت ؾبُعُت للخعاٌش في مجخمع مخعذد ألاعشاقاإلاجمىعاث اإلاخمحزة 

and Henty Johnson Nenty,2008 :p30). اضت أما هىلي ًلفذ اهدباهىا ئلى اإلاعاهماث ؤلاًجابُت مً ؤلازيُت وخ

خالٌ فترة العُاظت اللىمُت خُث حعخمذ مجخمعاث الخعذدًت العلمُت على دسحت اللبٌى وئدساج الاخخالف في 

ت ؤلازيُت قاهشة معلذة وكذ ال ًيىن ألاعػاء داةما في مطلخت حماعتهم ؤلازيُت. الذولت. وغالبا  ئن جدذًذ الهٍى

تهم ؤلازيُت ألا  لُت الؿبُعت اإلاعلذة واإلادىسٍت لشأشياٌ غحر ؤلازيُت ما ًدعاءٌ اإلاشاكبىن عىذ ئعادة جأهُذ هٍى فٍش

ت مثل العشحرة أو  ت وفي أي مجخمع ظخلىع الىالءاث ؤلازيُت وجخذاخل مع أشياٌ أخشي مً الهٍى لخدذًذ الهٍى

لذم (Patricia Deley,2006:665)الؿبلت أو الذًً ت اإلافشؾت للعلؿت العُاظُت .ٍو حان باجِعذ أن اإلاشهٍض

اصدساء ألاكلُاث أو على الىلُؼ مً اخخياس العلؿت مً كبل  جإدي ئلى الفعاد واإلادعىبُت؛ والاكخطادًت

ذ  حماعاث معُىت )اللبلُت وؤلاكلُمُت( وهزا ًإدي ئلى ضشاع زلافي، خُث  ًيشب الطشاع الثلافي عىذما جٍش

ذ مجمىعت أكلُ الجماعاث التي جدشم العلؿت أن جدطل عليها، ت أن جخلاظم العلؿت على ظبُل اإلاثاٌ خُث جٍش

 Akpovire Oduaran  and Henty Johnson)على كذم اإلاعاواة فُما بُنها وبحن ما ٌعمى باإلاجمىعت "العلُا"

Nenty,2008 :32)،لُا ئلى معخلذاث دًيُت مثال في  .وباإلغافت ئلى رلً حعدىذ بعؼ الجزاعاث ؤلازيُت في أفٍش

ا ًمىً حعٍشف الثلا لت والًتي واهى وهػبت هُجحًر فاث مً خُث اإلاعخلذاث الذًيُت أو همـ الخُاة. وبهزه الؿٍش

كذ جشغب بعؼ الجماعاث في أن ًماسط ول شخظ في اإلاىؿلت هفغ الذًً،ومً زم فان هزا الذًً ظُدلم 

مشهضا مخفىكا على الذًاهاث ألاخشي التي جخمخع بأكلُت،والتي جداٌو الذفاع عً دًنها؛مً هزا كذ ًيشأ ضشاع زلافي 

ذ ول حماعت عشكُت أو ئزيُت دًيُت العُؿشة على مىؿلت معُىت وجؿهحرها مً مجمىعاث ئزيُت  عىذما جٍش

ت  غالبا ما جيىن اظتراجُجُت للخُاس ألاٌو للعذًذ مً الىخب الػعُفت  أخشي.فالعُاظت العشكُت أو ظُاظت الهٍى

لُا على الخىاكػاث اليامىت في  ت لعلؿت في الذولت وجشجىض العُاظت العشكُت في أفٍش مماسظت العلؿاث الاظخعماٍس

عهل  .(Akpovire Oduaran  and Henty Johnson Nenty,2008:32)الذولت التي حععى ئلى ئكامت الهُمىت َو

ت ؤلازيُت كاعذة غحر مباششة مما أدي بذوسه ئلى ئعاكت وعي الؿبلت الىاشئت بعذ الاظخلالٌ  حشىُل الهٍى

ىذاء ئلى ؤلازيُت في مداولتها الخاضت إلسظاء الهُمىت،وئغفاء الؿابع واظخخذمذ هخب الذولت الػعُفت أًػا ال

ت ؤلازيُت ألاظاط العُاس ي واإلاشاسهت الاكخطادي)بذسحت  اإلاإظس ي على الاهلعاماث اللاةمت مً خالٌ حعل الهٍى

اٌ،أوشأ أكل(والععي لخدعحن اللىة الخىافعُت للجماعاث ؤلازيُت مً هباس كادة الفطُل الخاهم.فعلى ظبُل اإلاث

ه وىلُىغبا بعذ وضىله ئلى العلؿت في اهلالب عام  ما أؾلم علُه "ئزىىكشاؾُت" في حمهىسٍت  1091الججراٌ أهذٍس

لُا الىظؿى وول مشهض ظُاس ي وععىشي وكػاتي مهم شغلخه حماعاجه ؤلازيُت أو الخابعت له  Richard)أفٍش

Jackson:5-13) . 

مىً اللٌى ئهىا هخعامل مع خاالث مدشابى ت مً العىف ؤلازجي وجفىً الذولت في وظـ ٍو

لُا،فالعىف الجماعي في سواهذا وبىسوهذي في مىخطف الدععُىاث أعلبه بفترة وححزة اهدشاس الخىافغ ؤلازجي  أفٍش

ئلى اليىوغى اإلاجاوسة )التي واهذ حعمى صاةحر آهزان(.فاالهلعاماث ؤلازيُت ششؽ غشوسي للعىف الجماعي ومً بحن 

ت والخفاف على الخىم اإلاشهضي،اظخخذم اإلاعخعمشون هزه الخدذًاث أه ه مً أحل دعم الخيىماث الاظخعماٍس

جىخُياث الاهلعام والخىم،وبالخالي حعُِغ الاهلعاماث ؤلازيُت اإلاىحىدة معبلا وجمحز مجمىعت واخذة على 

ً لُا مً هزا اإلاىؿلم على أنها هض ،آلاخٍش مىً أن جفعش الطشاعاث "ؤلازيُت" في وظـ أفٍش اعاث ئزيُت للىػاٌ ٍو

 ً اث ؤلازيُت في  John Bowenمً أحل العلؿت ومعشهت على اإلاىاسد الؿبُعُت.وكذ وضف حىن بٍى بأن الهٍى
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ت ئزيُت" جدذد  ت جابعت لها والتي أعلىذ أن ليل شخظ"هٍى بعؼ ملاؾعاث سواهذا اعخبرتها اللىي الاظخعماٍس

ل أهمُت جأمحن  مياهه داخل اإلاعخعمشة أو هكام ما بعذ الاظخعماس،وكذ اعترفذ اللىي ألاوسوبُت لىكذ ؾٍى

الخلفاء مً بحن العيان ألاضلُحن. ووان الششؽ اإلاعبم إلزاسة الاوشلاق ؤلازجي ومً زم جلعُم ووغع الخىخُياث 

ً ألاإلاان ئلى عام  خىم الخىحس ي 1900بازاسة خالفاث ئزيُت بحن الجماعاث.ومً اإلاإهذ أهه كبل وضٌى اإلاعخعمٍش

في اإلااةت مً العيان،على أغلبُت ظيان الهىجى وعىذما اظخىلذ بلجُيا على اإلادمُت بعذ  15لىن خىالي الزًً ًمث

.ً وهىزا فان  الخشب العاإلاُت ألاولى،وظعذ هُمىت الخىحس ي مً خالٌ جفػُل هزه اإلاجمىعت ؤلازيُت على آلاخٍش

ت عملذ عل حعُِغ ؤلازيُاث وكذم البلجُىُىن الخىحس ي خكا مخمحزا في الخطٌى على الخعلُم  اللىي الاظخعماٍس

وهىزا جم اظدُعاب أكلُت الخىحس ي هؿبلت  والىقاةف،بل وغعىا خذ أدوى مً اإلاخؿلباث للذخٌى ئلى الجامعت

 )Raymond Taras خاهمت جللُذًت في اإلاىؿلت بالشغم مً أن اإلاجمىعخان جخلاظم هفغ اللغت والعاداث في سواهذا

,2015:165)Rajat Gangulyand  

يُه لُماسشاهذ فان الخفاعل بحن الخلاةم ؤلازيُت وئعادة ال بىاء الزاحي )أو الخالعب( مً وباليعبت لٍش

ع العُاظُت  جلع في حزوس الطشاع بحن الهىجى والخىحس ي خُث جم حعل الفئاث ؤلازيُت باسصة  كبل أصخاب اإلاشاَس

ت ؤلازيُت مً  في اإلالام ألاٌو في ئخفاء الىفاح بشأن اإلاعاةل ألاظاظُت للعلؿت واإلاىاسد ووان ئدخاٌ بؿاكاث الهٍى

لُا الىظؿى ئلى الهىجى أو الخىحس ي أو جىا خؿىة أولى  1031في عام كبل ؤلاداسة البلجُىُت  الزي كعم شعب أفٍش

 .(Gail Weldon:190-198) في عملُت حعُِغ ؤلازيُت

 الزاكشة الجماعيت ملجخمعاث إفشيقيا داخلي في  في إنخاج الصذمت هوياح-أثش العنف إلاثنوب.

طبذ الطذمت هكاهشة زلافُت حعجي غمىا أن الخُاساث كذ  اجخزث وأن الطذمت ًبىيها اإلاجخمع ٍو

ت الجماعُت وألاخالكُت،هزه  الخدٌى في لغت الطذمت هدى العُاق الشمضي واإلاإظس ي أمشا أظاظُا لخدذًذ الهٍى

"ألاخذار لِعذ ضادمت بؿبُعتها فالطذمت هي   Alexander عملُت مخىاصع عليها للغاًت وهما ٌشحر ألىعىذس

بؿت بىُفُت حعامل اإلاجخمعاث العُاظُت مع بىاء وجمثُل الطذمت في اإلاطؿلخاث ئظىاد بىظاؾت احخماعُت مشج

 الجماعُت ولِغ الفشدًت،فمً خالٌ الاخخفاٌ باألخذار جطبذ الطذمت حضءا مً "الىعي الجماعي".ووفلا للُفي

Levi وظيُذس Snyder   وجُيُتلػمان أن ًىكش ئلى الخذر على أهه ضذمت فاهه ًخؿلب دسحت مً اإلاأظعت والش 

ت اللخكاث  ت التي جمثل أخذازا ضادمت ئلى مشهٍض شحر اهدشاس معاسع اإلاخاخف ومىاكع الىطب الخزواٍس َو

الخأظِعُت في خحن أن هىان مجمىعت متزاًذة مً البدىر مً كبل علماء الىفغ وعلماء الاحخماع على ئسر 

ام وختى اإلالاومت مً اإلاإسخحن الطذمت بما في رلً هلل ألاحُاٌ مً الطذمت،وهىان هلظ معحن في الاهخم

خ -John Brewer,2006 :216)الظخخذام البدث في الطذمت وآزاسها وىظُلت لششح ألاخذار الطادمت في الخاٍس

لُت (217 .جيخج لىا الطذمت العىف الزاهشاحي و أصمت الثلت و كبل جلُُم العالكت بحن الفطل ؤلازجي في الذٌو ألافٍش

ً الذٌو بثلتهم في اإلالام ألاٌو على الاهخماء ؤلازجي اإلاشترن،مً اإلافُذ مشاحعت ودسحت زلت اإلاىاؾىحن داخل جل

ألادلت اإلاىحىدة التي جشبـ بحن الفطل والثلت.وفي دساظت اظدىذث ئلى مذن في الىالًاث اإلاخدذة واإلاملىت اإلاخدذة 

ىضح أهه في بمالخكت أهه في هزه اإلاذن ال ًشجبـ الفطل والخىىع ئال اس   Oslanerبذأ أوظالهش  جباؾا غعُفا. ٍو

خحن أن الخىىع ًػش عمىما بالثلت فاهه في غُاب العٌض ؤلازجي ووحىد شبياث احخماعُت مخىىعت، ًمىً أن 

الفطل ؤلازجي على اإلاعخىي   Zoravskaya صوسافعياًا و Alessina جضدهش الثلت وظـ الخىىع.وكذ سبؿذ ألِعِىا

خُث وحذث أن الفطل ًإزش ظلبا على اإلاعاءلت العُاظُت والاظخلشاس اللؿشي بىىعُت الخىهمت في عُىت عاإلاُت،

وفعالُت الخيىمت والجىدة الخىكُمُت وظُادة اللاهىن وغبـ الىفغ مً الفعاد. ومً بحن آلالُاث التي ًػعىنها 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Raymond+Taras%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rajat+Ganguly%22
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أن وهم في الىاكع ًجذون (John Brewer,2006 :218)في الاعخباس العالكت بحن الفطل والجىدة الخيىمُت الثلت

اث أدوى مً الثلت  والثلت بذوسها جىبئ بجىدة الخىم. الفطل ًشجبـ بمعخٍى

لت التي ًخم كُاظها وعادة حعخخذم معكم  هىان عذم جؿابم عام بحن بىاء الثلت ؤلازيُت والؿٍش

ثلت الذساظاث اإلاخعللت بالخىىع والثلت ما ٌعمى بلػُت "الثلت العامت"،على افتراع أن ؤلاحابت جخبرها شِئا عً ال

جذابحر أهثر مالةمت مً الثلت داخل اإلاجمىعت  ذوفي مداولت إلاعالجت هزا الخىاكؼ اظخخذم عبر الخؿىؽ ؤلازيُت.

.ئن الذٌو اإلاخىىعت ئزيُا لذيها (John Brewer,2006:218) وخاسحها الظخىشاف العالكت بحن الخىىع والثلت ؤلازيُت

اث أدوى مً الثلت بحن ألاعشاق ع رلً عىذ جلُُم هزه العالكت هفعها داخل البلذان هجذ وم،في اإلاخىظـ معخٍى

الىمـ الزي ًبذو مخىاكػا أن الخىىع ؤلازجي على اإلاعخىي اإلادلي والاهذماج ؤلازجي ًشجبؿان بلذس أهبر مً الثلت 

اث ٌشحر جفاعلهما ئلى  جأزحر ا بحن ألاعشاق، لخىىع وعىذما ًذسج ول مً جذبحر الخىىع في هفغ الىمىرج مخعذد اإلاعخٍى

ذ  ؤلازجي على الطعُذ الىؾجي على الثلت ؤلازيُت هى الزي ٌعُؿش علُه الخىىع على معخىي اإلالاؾعت مما ًٍض

معخىي الخىىع على الطعُذ الىؾجي حجم كعـ الثلت ؤلازيُت ولىً هزا الخأزحر ًىخفؼ مع الخىىع على اإلاعخىي 

عجي هزا الىمـ أن الخأزحراث العلبُت للخىىع الىؾ جي على الثلت اللاةمت على أظاط اإلاجمىعاث هي التي اإلادلي َو

فاهه هخىكع أن  الخىىع في  وهدُجت لزلً ًذفعها في اإلالام ألاٌو ألافشاد الزًً ٌعِشىن في مىاؾم مخجاوعت وعبُا.

 John)البلذ ال ًػش بالثلت ئال عىذما جىفطل اإلاجمىعاث عً بعػها البعؼ في مىاؾم مخجاوعت عشكُا

Brewer,2006:218).  

ت بالزاهشة الجماعُت هجضء ال ؿمً حهت أخش حعخبر الطلت بحن الزاهشة والعىف الؿاةفي ؤلازجي مشجب

ًخجضأ مً الطشاع في خذ راجه ألن الزاهشة جدذد الخذود بحن اإلاجمىعاث اإلاشمىلت واإلاعدبعذة،و بالخالي حشىُل 

ت اإلاجمىعت الخاضت به واإلاجمىعت اإلاهمشت ألاخشي.ًمىً للذولت أو اإلاجخمع اإلاهُمً اللىي الخالعب  هٍى

اث خ بشيل عام-بالزهٍش اث حعاعذ على بىاء الاهفطاٌ العىطشي -والخاٍس ش العىف غذهم فالزهٍش لخلم عذو وجبًر

مىً أن جلعم الىاط ئلى مجخمعاث مخخلفت مىفطلت ومخمحزة،فاألفعاٌ العامت إلخُاء رهشي الخشوب العابلت  ٍو

خ مً وحهت هكشهم ًمىً أن جبلي على أو ؾلىظها التي عادة ما جخم ج ما للمىخطش الزي ًىخب الخاٍس ىٍش

الاهلعاماث اللذًمت وحعضص باظخمشاس الاهدؿاؽ الثلافي للمهضومحن باإلادافكت على اإلاجمىعاث ؤلازيُت 

ئن مفهىم "الزاهشة  .(Brenda Nyandiko Sanya  and  Anne Namatsi Lutomia,2015:70-71)باخخلاس

اث مً خالٌ الطىس الثلافُت الجماعُت" ًم ىً أن ًدلل على أهه البىاء اإلاعخمش للزهٍش

خ الىؾجي مع  اإلاشترهت،اللطظ،ومفاهُم اإلااض ي،في حعاٌؤ عً الؿشق التي ًطىس اإلاإسخحن ألاخذار في الخاٍس

اث الجماعُت  اث ألافشاد الجماعُت في اليعم الاحخماعي.في خحن أن اإلادفىقاث والزهٍش لِعذ الشوابـ بحن رهٍش

على ظبُل اإلاثاٌ: "ألبىم الطىس هى معخىدع للزاهشة  Langfordهي هفعها فهي بالخأهُذ مخطلت. ًفعش الوغفىسد 

ىضح فدظ الوغفىسد لىلل مجمىعاث الطىس الفىجىغشافُت مً ألاماهً  ... ]وهى بذوسه[ أداة لشأداء الاحخماعي ٍو

ت" حذًذة،ومً زم فان الخاضت ئلى اإلاجاٌ العام هُف أن ألاحعام )في هزه الخا لت ضىس( جخلم "بِئاث جزواٍس

حعمل هميىهاث للزاهشة الطىس الفىجىغشافُت )والتي ًمىً الىزىق بها في وزاةم أسشُفُت ًمىً الىضٌى ئليها( 

خُت وهمُت ًمىً مً خاللها "جخُل" أًً الجماعُت و خُت" حعمذ لشأفشاد بالعثىس على اجطاالث جاٍس "عالماث جاٍس

ًً في مجخمع أهبر.وعلى هزا الىدى فان ألاسشُف لِغ بالػشوسة مبجى مادًا ًدخىي على وزاةم أو واهىا مىحىد

خُت  خُت بل هى أي ميان بما في رلً اإلاىاٌص الفشدًت واإلاعاخاث الافتراغُت،خُث السجالث الخاٍس سجالث جاٍس

اث اإلاىفطلت ئلى ج مىً أن جإدي الزهٍش جذد اهذالع العىف وئدامت للميان أو مإظعت أو الىاط اإلالُمىن،ٍو
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ذ مً خؿش هزا العىف مدلُا وحشىه الخطىساث عً هضاهت  خىاط الخكلم بحن الجماعاث الضخُت التي جٍض

ت وجثبـ الدعامذ ججاه العذو العابم   .(Gail Weldon,2009:118)الدعٍى

ت العلمُت غعُفا فان أصمت ششعُخه ك ذ حصجع وعىذما ًيىن الىكام الجذًذ الزي ًىبثم عً الدعٍى

ت غحر سظمُت جىشس الاهلعاماث اللذًمت وجذًم الطشاع  اث احخماعُت اهخلاةُت ومماسظاث جزواٍس على اظخمشاس رهٍش

شحر  ً في حشاح الخشب.َو لت ال ججعلهم مداضٍش مدلُا،وهىان أًػا مشيلت هُفُت ئخُاء رهشي الضخاًا بؿٍش

اث حعاعMiztalمحزجاٌ  ت ئلى "مجخمعاث الزاهشة" في جلً الزهٍش ذ على وغع خذود احخماعُت وجدذًذ الهٍى

الؿىاةف ؤلازيُت أو الذًيُت أمم بأهملها حشيل في حضء منها الزاهشة أي  هزه اإلاجمىعاث العاةالث، الجماعُت،

اث،ولىً هزه  أنها جخيىن مً وخذاث في حضء منها مً الشعىس اإلااض ي و اإلاطحر اإلاشترن الزي جلذمه الزهٍش

لى حشىُل الزاهشة مً خُث أهه ًخم الاخخالؽ في ما ًيبغي جزهشه وما ًيس ى،ولهزا اإلاجخمعاث حعاعذ أًػا ع

ت بحن الزاهشة واللىمُت   .(Gail Weldon,2009:118)العبب جىحذ ضلت كٍى

ىُت في عام  خ  في بىظؿً بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ؾشخذ أظئلت  2003فخالٌ هذوة في مىاحهت الخاٍس

ىلذ في حلعت مً كبل ألاوادًمي هج التي وغعذ العامل في مجاٌ ئهياس ؤلابادة الجماعُت  Henry Theriaultري زحًر

خ بعذ الطشاع،وظأٌ عما ًدذر للمجخمع  الخفىحر بعمم خٌى اإلاجخمعاث التي جمش بمشخلت اهخلالُت ومىهج الخاٍس

الزي ًشجىب ؤلابادة الجماعُت و/أو الاهتهاواث الجعُمت لخلىق ؤلاوعان،وحعاءٌ أًػا هُف جدىلذ هزه 

أو الاهتهاواث الجعُمت لخلىق ؤلاوعان،لم ًلذم  اإلاجخمعاث وهُف ًمىً أن جمىع جىشاس دوسة ؤلابادة الجماعُت

اولذ ئحاباث ولىىه أشاس ئلى أبدار أحشاها علماء الىفغ خٌى الطذماث الىاحمت عً ؤلابادة الجماعُت  زحًر

وهلل الطذمت عبر ألاحُاٌ،التي واهذ جفخذ أبدازا مىخجت جشهض على ؤلاسر الىفس ي لالهتهاواث الجماعُت لخلىق 

 .(Gail Weldon,2009:118)ؤلاوعان

لي ملاسن بعذ اإلاشاسهت في خىاس سواهذي لي في عام -وكذ بشص بعذ أفٍش اشترن في  1009حىىب أفٍش

جىكُمه مشهض هُب جاون للمدشكت ومعهذ العذالت واإلاطالخت.وأعلً عذد مً اإلاخيلمحن مً سواهذا أن اإلااض ي 

اث ؤلازيُت الخىحس ي الاظخعماسي له دوس سةِس ي في ضىع ؤلابادة الجماعُت،وبذكت ظلؿى  ا الػىء على بىاء الهٍى

ت ججاه ألافاسكت  والهىجى والخىا غمً ئؾاس داسوٍجي وعلم جدعحن اليعل الاحخماعي،الزي أبلغ اإلاىاكف الاظخعماٍس

خ اإلاذسس ي في سواهذا  والتي شُذ عليها مجخمع اظخعماسي هشمي ًخمخع بامخُاصاث في سواهذا. وادعى هزلً أن الخاٍس

خعشع للخالعب لخلم الاهلعام والىشاهُت وجمهُذ العبُل لإلبادة الجماعُت ًشسخ هزه  اث اإلافشوغت ٍو الهٍى

وعىذما ًيىن الاهخلاٌ مً ماض ي اهتهاواث حعُمت لخلىق ؤلاوعان فان الاهخلاٌ ًأخز بعذا ضادما ًجمع بحن 

 . (Gail Weldon,2009:119)ظُاظاث الزاهشة والعلؿت والعاؾفت التي ًخعحن الخعامل معها ظُاظُا وحعلُمُا

اث  اث وهٍى ئن الطشاعاث على الزاهشة في اإلاجخمع الجذًذ جثحر كػاًا جزهش أو وعُان وبىاء رهٍش

حذًذة مىاظبت وولها في خذمت الىكام الجذًذ.وهىان معألت خشحت هي ما ًدذر للزاهشة "اللذًمت" في الذولت 

ت مىحىدة داخل ألافشاد،ألاظ خاضت  ش،اإلاجمىعاث وألامم وهي دًىامُت ولِعذ زابختالجذًذة فالزاهشة والهٍى

عىذما ًيىن لها هىاًا ظُاظُت مثل ئغفاء الششعُت على الىكام.على ظبُل اإلاثاٌ،في اإلاجخمعاث الخاسحت مً 

اث  اث مػادة  جلع في هٍى اث الىؾىُت اإلاهُمىت في وكذ ما مً اإلادخمل أن جطبذ رهٍش اث والهٍى الطشاع الزهٍش

ؼ الذولت الجذًذة وخاضت عىذما جفشع راهشة أكلُت على ألاغلبُت في حىىب حماعُت ًمىً أ ن حعمل على جلٍى

لُا وسواهذا  ت في حىىب أفٍش ت  هى ظُاق مهم لفدظ بىاء الزاهشة والهٍى لُا مثال.ئن فهم الزاهشة والهٍى أفٍش
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ت في الفهم اإلاعاضش  فها بؿشق مخخلفت كػُت مشهٍض  إلاا ٌعىُه اللُام ببىاء بدُث أضبدذ الزاهشة التي جم حعٍش

خ، شجبـ  الخاٍس اث داخل اإلاجخمع:الفشد،الجماعت واإلاجخمع ألاوظع ٍو وجطبذ الزاهشة حعمل على العذًذ مً اإلاعخٍى

ت الفشدًت والاحخماعُت لشأمت.ئن الزاهشة الجماعُت هي الخمثُالث اإلاشترهت احخماعُا للماض ي  اسجباؾا وزُلا بالهٍى

ت -متوالتي جلاط عادة بملُاط ألا  الجماعت ألنها وؾىُت،ومع رلً فان اإلاجمىعاث الطغحرة اللاةمت على الهٍى

مىً حعٍشف الزاهشة الجماعُت أًػا على  اث حماعُت مشترهت،ٍو داخل ألامت ًمىً أن ًيىن أًػا رهٍش

خُت" والخزهحراث أو "ا لزاهشة أنها:الخفاعل بحن ظُاظاث الزاهشة التي ٌشاس ئليها أًػا باظم "الزاهشة الخاٍس

إهذ و  اإلاشترهت" إلاا شهذث مً اللىاظم اإلاشترهت وهي جلع عىذ الىلؿت التي ًجخمع فيها الفشد احخماعُا هفعُا ٍو

اث الجذًذة بعذ اهتهاء مشخلت العىف  .(Gail Weldon,2009:119)الهٍى

لُا خُث أن ول منهما  مً حهت ٌعخبر مفهىم الزاهشة اإلاإإلات رو ضلت خاضت بشواهذا وحىىب أفٍش

ًلترب مً اإلااض ي العىُف ومع الخىجشاث بحن جزهشه ووعُاهه،خُث أدث ؤلابادة الجماعُت في سواهذا ئلى جشن 

الىاححن والجىاة على خذ ظىاء آزاسا عاؾفُت وهفعُت عمُلت واظخمشاس الاهلعاماث العمُلت اللاةمت على 

ت،والخدذًاث التي جىاحه اإلاطالخت هي اوعذام الثلت والشً والخىف مً الاهخلام،واهذ ؤلابادة الجماعُت  الهٍى

في سواهذا ضادمت بىحه خاص مع الضخاًا والجىاة  الزًً ٌعِشىن أخُاها جدذ ظلف واخذ،خُث ًخلاظم 

أفشاد ألاظشة بعػهم بعػا وسافم ؤلابادة الجماعُت اغخطاب واظع الىؿاق وعذوي بفحروط هلظ اإلاىاعت 

ت.فعىذما ًخعحن على بلذ ما أن ٌششع ف ي اسجياب حشاةم بهزا الدجم،هُف ًبذأ بلذ ما في بىاء راهشة البشٍش

اث،لِغ فلـ في الخيىمت  ت حذًذة؟ هىان خاحت إلعادة بىاء ألامل والثلت على حمُع اإلاعخٍى مشترهت وهٍى

اث اإلاإإلات إلاا بعذ عام  لُا هي ئسر ألهثر مً  1004ولىً أًػا بحن الجحران وأفشاد ألاظشة.ئن الزهٍش في حىىب أفٍش

ت والاغؿهاد اإلاإظعُحن،ٌعبلها  40 وكذ ال ،ظىت مً الفطل الاظخعماسي والاغؿهاد 300عاما مً العىطٍش

جيىن ألادلت على الطذمت واظعت الاهدشاس بشيل هبحر هما في بلذ مثل سواهذا ولىً ألازاس الىفعُت لجمُع أبىاء 

لُا عمُلت وفي بعؼ ألاخُان ًطعب جدذًذها ومىاحهتها،فباليع بت للعذًذ مً الزًً عاهىا مً حىىب افٍش

.أما (Gail Weldon,2009:119)وخشُت الىكام مباششة لم ًخم ئكفاٌ ضذمت الخعزًب واللخل والاغخطاب

اث ؤلازيُت مً أحل جدذي الترهت اإلاعخمشة للفطل  لُا ًجب مىاحهت الهٍى باليعبت لجمُع أبىاء حىىب افٍش

لها،ومع رلً عىذما جيىن الزاهشة ا لجماعُت ضادمت هىان الخىجش في اإلاجخمعاث الخاسحت مً العىطشي وجدٍى

الطشاع بحن أولئً الزًً ٌشعشون أهه مً ألافػل أن هيس ى اإلااض ي الطادم والزًً ٌشعشون أهه ًيبغي أن 

مفُذ بشيل خاص لفهم   DePaula Antonioودًباوال اهخىهُى  Simonهخزهش. في هزا ؤلاؾاس ٌعخبر عمل ظُمىن 

ت ف ي مجخمعاث ما بعذ الطشاع فُما ًخعلم بالخعلُم،وفي عذد مً اإلاىاد ًثحرون حعاؤالث خٌى الزاهشة والهٍى

خُت الىاسدة في الىزاةم والطىس والشهاداث  ت والعُاظُت إلاخخلف مماسظاث الزهشي الخاٍس آلازاس ألاخالكُت والتربٍى

 حعهم فلـ في معشفت اإلااض ي والزاهشة العامت.وعلى وحه الخطىص ًجادلىن بأن اإلاماسظاث العامت للزاهشة ال 

بل ًمىً أن جيىن لها وقُفت وضفُت وعابشة جدمل جشهت جثلُفُت ألولئً الزًً ًأجىن بعذ فترة مً 

الضمً،وجىدس ي مماسظاث الزهشي ألاخالكُت أهمُت خاضت في  ظُاق جشهت الطذمت مما ًثحر اإلاعألت الخشحت إلاا 

 .(Gail Weldon,2009:125)طشاع اإلاعحنًيبغي أن ًفعله الجُل الثاوي بمعشفت أهىاٌ ال
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 نمارج إلعادة بناء الزاكشة الجماعيت ملجخمعاث ما بعذ الصذمت في إفشيقيا.2

لُا و التي مشث بأصماث  ٌعخبر معاس ئعادة بىاء الزاهشة الجماعُت إلاجخمعاث ما بعذ الطذمت في ئفٍش

احي،-هدُجت للعىف ؤلازىى دىر اإلاُذاهُت التي خاٌو فيها العذًذ مً معاس معلذ ًشجبـ بالعذًذ مً الب هٍى

 الباخثحن ئبشاص أهم اإلاخغحراث التي ًمىً الترهحز عليها إلهخاج واكع ئًجابي مً خالٌ مُياهحزماث جيىن أهثر واكعُت.

 نمورج سوانذا إلعادة بناء الزاكشة الجماعيت ما بعذ إلابادة الجماعيت:أ. 

ا بشاهذظدُترأه Anna-Maria Brandstetterمً حهت جلذم  جدلُال للمششوع الفشعي "الزاهشة  ا ماٍس

الجماعُت والشواًاث الصخطُت"  فُما ًخؼ سواهذا الزي ٌعخبر حضء مً اإلاششوع البدثي "الزاهشة والعُاظت 

والثلافت في سواهذا ما بعذ ؤلابادة الجماعُت".جدلل ما دسظه علماء مً مخخلف الخخططاث بالفعل حىاهب 

الزاهشة الجماعُت والثلافت العامت مً أحل ئعادة ضىع اإلااض ي في بىاء ألامت الشواهذًت.جلذم مخخلفت مً ئهخاج 

الباخثت مشاحعت هزه اإلاجمىعت مً ألادبُاث وجدلُل اإلاىاد اإلاُذاهُت التي جخيىن أظاظا مً ملابالث مع مخخلف 

اث الخالت ألاخشي مثل حىىب الجهاث الفاعلت الشواهذًت،وملاسهت عملُاث ضىع الزاهشة في سواهذا مع دساظ

لُا وعشع هخاةج العمل في هخاب بعىىان "الزاهشة والعُاظت والثلافت في سواهذا ما بعذ ؤلابادة الجماعُت"  )أفٍش

Anna-Maria Brandstetter,2008:01). 

مً خالٌ هزا الذساظت جداٌو الباخثت اهدشاف هُف ٌعاد جلذًم اإلااض ي العىُف في سواهذا وهُف 

اث الىاشئت خذًثا، جإزش هزه بما  الخأهُذاث على الاهخماء الىؾجي،وهزلً على الخفاوع وئعادة حشىُل الهٍى

هزلً هُفُت دمج الزاهشة العامت وظُاظت  ًخجاوص الجزعت العشكُت ألاظاظُت لالوشلاق بحن الهىجى والخىحس ي،

ت"،والغشع منها هى "شفاء" الزاهشة في البرهامج الاحخماعي العُاس ي ألاوظع "للمطالخت والىخذة الىؾىُ

م العُاظت العىُفت التي جػفي الششعُت على خؿاباث  و"جىخُذ" مجخمع جمضق جماظىه الاحخماعي عً ؾٍش

لت التي ًخزهش بها الىاط العادًحن الخجاسب  الاخخالفاث الثلافُت/ؤلازيُت. ومً أهذاف الذساظت جدلُل الؿٍش

الخاغش مع اخخباس هُف ًخعاملىن مع ألاشياٌ اإلاخخلفت للمماسظت العىُفت واإلاإإلات وهُف ٌعُذون جطىس اإلااض ي و 

 مدلُت مً الخزواس رو الخعبحر والخىافغ في الزاهشة العامت،
ً

ت )الىؾىُت(وما ئرا واهىا ًؿىسون أشياال  الخزواٍس

 Anna-Maria )الغمىع واللشاءاث اإلاخىاكػت للخمثُالث العامت والشواًاث اإلاخىافعت الشواًاث الصخطُت،

Brandstetter,2008:01). 

ت واإلاخاخف اإلاخعللت  جشجبـ هزه الذساظت بالخمثُل اإلاادي واإلاشتي للماض ي بما في رلً الىطب الخزواٍس

ىم الاخخفاٌ  ت الخاضت باالخخفاالث مثل أظبىع الخذاد الىؾجي ٍو باإلبادة الجماعُت في الاخخفاالث العىٍى

ئلى حاهب  فاٌ اإلاشجىضة على الىزاةم الشظمُت والشواًاث الصخطُت،وهزا مخعلم باألشياٌ اإلادلُت لالخخ الىؾجي،

ألادبُاث العلمُت والىزاةم الشظمُت ظدخيىن مادحي بشيل أظاس ي مً ملابالث مع الجهاث الفاعلت راث الطلت 

مخخلف الجهاث الفاعلت غحر الخيىمُت ومجمىعاث  في مششوع الزاهشة العامت اإلاخيىن مً ظلؿاث الىالًت؛

وهزلً  اإلاجخمعاث الذًيُت واإلادلُت والثلافُت، لح الىؾىُت والذولُت أًًػا هجضء مً "اصدهاس الزاهشة"؛اإلاطا

 اإلالابالث مع ما ٌعمى بالشواهذًحن "العادًحن" أزىاء خػىسهم الاخخفاالث العامت وخلم مماسظاث مدلُت للخزهحر،

خ اإلاد  .(Anna-Maria Brandstetter,2008:01)لُتوسبـ الخبراث الصخطُت )اإلااغُت( وئعادة ضُاغت الخىاٍس

ت  مما ظبم ًمىً اللٌى أن الزاهشة لذيها وقُفت ظُاظُت فػال عً الثلافُت مدىسٍت لخلم هٍى

خا سظمُا،ومىه فالزاهشة الىؾىُت الجماعُت هي وظُلت إلغفاء الششعُت على الذولت  اإلاجمىعت باعخباسها جاٍس



 خذًجت بىسٍب "هوياحي في طبيعت الزاكشة الجماعيت ملجخمعاث ما بعذ الصذمت في إفشيقيا-أثش العنف إلاثنو"

 

 002 -080/ ص: 2020 انفيج /11العذد / 00املجلذ                 املجلت الجضائشيت لألمن والخنميت 489

 

ىم،والزاهشة هي أًػا وظُلت إلوشاء وجدذًذ "آلاخش" وهى "العذو" اللىمُت،فػال عً شيل معحن مً أشياٌ الخ

ت الجماعیت والزاکشة  الزي ًلضم اللػاء علُه مً أحل البلاء على كُذ خُاة اإلاجمىعت بالخالي فان مفهىم الهٍى

ت الجماعیت کاهذ مشجبؿت اسجباؾا وزیلیا مً خیث الخاسی خ بمفهىم اإلاشجبؿت بها یمکً أن یخللا ئشکالیت ألن الهٍى

ت اللاةمت علی العشق ئلی الخغلب علی جلالیذ ؤلاكطاء  اللىالب الىمؿیت ؤلازيیت والجيعاهیت وتهذف ظیاظاث الهٍى

 اللىمي،ختى ؤلابادة الجماعُت وفي مجخمع مىلعم جطبذ الزاهشة  أخذ أدواث الخلعُم والاغؿهاد.

ت ًمىً أن حعمل على عذد مً مىؿلم أن اث داخل مجخمع  الزاهشة الجماعُت والهٍى مً اإلاعخٍى

اث حماعُت مخىافعت، اث حماعُت مشجبؿت ًمىً أن جطبذ "مجخمعاث مخخُلت"  مىلعم فُه هٍى وولها لها رهٍش

اث الجماعُت  داخل الذولت اللىمُت ألاوظع وفي ضشاع مع الذولت وظشدها الىؾجي، اث والهٍى وجلع هزه الزهٍش

مىً حشىُلها فُما  ًخعلم باإلاجمىعاث ألاخشي داخل اإلاجخمع "الىؾجي" ألاهبر في هزا داخل الثلافاث اإلادلُت ٍو

في دساظتها خٌى ئعادة بىاء ألامت في الىالًاث اإلاخدذة  مثال ئلى عمل ئًفلحن بشوهغ  Murphy ؤلاؾاس حشحر محرفي

خدذة الزي ًلٌى أهه باليعبت للمعمذاهُحن العىد في الىالًاث اإلا  Evelyn Brooks Higenbutham هُغُيبىزام

ئن فهم هُغُيبىزام  وان"اإلاجخمع اإلاخخُل" مدطىسا ئزيُا واعخبرث ظُادجه على أنها خالُت مً العُؿشة البُػاء.

هخؿاب  -لدشىُل الىعي اللىمي هعملُت جفاعل بحن الخؿاباث اإلاخعذدة  بما في رلً العشق والجيغ والذًً

مفُذ بشيل خاص في مداولت لفهم  -ألاخشي  معاٌ ومخىاكؼ ودًىامُيي ًىدعب معجى فُما ًخعلم بالخؿاباث

اث ؤلازيُت الشاسخت في  لُا.في خحن بشس الاظخعماس الهٍى اث ؤلازيُت في حىىب أفٍش لت التي حشيلذ بها الهٍى الؿٍش

اث كبل الخىم  سواهذا على الشغم مً أن هىان هلاشا هبحرا بحن اإلاإسخحن خٌى مذي حشيل هزه الهٍى

جادٌ لىهجمان بأن مفاهُم ؤلازيُت التي ؾىسها اإلابششون والتي حغزي اإلاعخعمشة الاظخعماسي. في هزه الىلؿت ً

اث ؤلازيُت للخطٌى على  بهم في مذاسط الىىاتغ اظخغلىا الهٍى ألاإلااهُت والبلجُىُت وأن اللادة الزًً جم جذٍس

ت الاهلعاماث ؤلازيُت بعذ الاظخلالٌ خُث وان اإلاعُدُى  ن ٌعُؿشون ئلى الذعم واإلاعاعذة على جىثُف وجلٍى

خذ هبحر على الخعلُم الاظخعماسي في سواهذا فلذ وان ًفػل أوال الخىحس ي ومً زم الهىجى بادساج ؤلازيُت في مىاهج 

 .(Gail Weldon,2009:128)اإلاذاسط واظخخذمها أًػا للخذ مً فشص الخطٌى على الخعلُم

خي في سواهذا مفاهُم عذم اإلاعاواة خُث اظدى حن ألاإلاان وعضص الخعلُم الخاٍس ذ أٌو الخيام الاظخعماٍس

زم البلجُىُحن ئلى مفاهُم علمُت صاةفت للدعلعل الهشمي لشأعشاق التي اهدعبذ شعبُت في أواخش اللشن الخاظع 

خ مىخىب مً سواهذا في  عشش،مع بىاء وسخت أظؿىسٍت مً اإلااض ي الشواهذي  خُث حلب الاظخعماس أٌو جاٍس

هى الخعاون بحن اإلافىش الشواهذي أبي الىعِغ واغامي وألازىىغشافي الاظخعماسي الخمعُيُاث ووان ألاهثر جأزحرا 

خ  خ مدىمت ظاللت الخىحس ي الخاهمت مع الخاٍس والعالم ألاهثروبىلىجي ماهُذ وكذ أدي عملهم ئلى خلـ جاٍس

لخمعُيُاث وفي قل الخيىمت التي ًلىدها الهىجى في ا الاظخعماسي لشواهذا وكذ أضبذ رلً حىهش ظشد الطشاع".

خ إلزباث ئظاءة اظخخذام الخىحس ي للعلؿت،وبعذ رلً  مً اللشن اإلااض ي جم الخالعب بهزا العشد في حعلُم الخاٍس

بعلىد اظخخذمذ وظاةل ؤلاعالم الخيىمُت في الدععُيُاث العشد لخغزًت خؿاب الىشاهُت الزي ظاهم في 

 .(Gail Weldon,2009:128)ؤلابادة الجماعُت

 ما بعذ ألاباسجيذفشيقيا إلعادة بناء الزاكشة الجماعيتنمورج جنوب إب. 

مع هُلعىن   هخج عً اجفاق جلاظم العلؿت الزي جم الخفاوع بشأهه  خيىمت الىخذة الىؾىُت     

لُا بعذ الاهخخاباث إلداسة العىىاث الاهخلالُت  في حىىب ئفٍش
ً
جم  وكذ ،ماهذًال هأٌو سةِغ مىخخب دًملشاؾُا
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ت ع م الخفاوع جم الخىضل ئليها في عام الخىضل ئلى حعٍى بشم ألاهفغ،مع خلٌى وظـ مً ول مً  1004ً ؾٍش

لي ش،وخاضت اإلاإجمش الىؾجي ألافٍش هأهبر الخشواث مىىذ عملُت  خيىمت الفطل العىطشي وخشواث الخدٍش

ظع الخفاوع مً هلل ظلمي للعلؿت العُاظُت وواهذ الخيىمت الجذًذة على عىغ ظابلتها حعخبر على هؿاق وا

 .ششعُت

ت التي ظخدذد "ألامت" اإلاعاد جخُلها هما  1004ما لم ًىً واضخا في عام        هى هىع الزاهشة الجماعُت والهٍى

لُا ما بعذ الفطل العىطشي  قهشث مً اإلااض ي اإلاثحر للللم والطذمت،خُث ًإهذ بىهذي أهه في حىىب ئفٍش

ًدا مً ألاظئلت راث الطلت:ما هي دولت الفطل الفىشة ألاظاظُت هى العإاٌ الىؾجي الزي ًىذسج جدخه عذ

ت الىؾىُت خطاةظ ؤلازيُت والعشق؟ في  العىطشي؟مً ًيخمي أو معدبعذ وعلى أي أظاط؟ هُف جخخؿى الهٍى

لي جبجى ههجا واظعا وشامال لـ "هدً الشعب"، اإلاىطىص علُه في مُثاق  خحن أن خضب اإلاإجمش الىؾجي ألافٍش

ت الزي جم جبيُه في عام لُا على هزا ألامش هما ًخضح مً الادعاءاث  1055 الخٍش لم ًخعشف ول حىىب ئفٍش

ياوي والضولى  ت اهيازا -الاهفطالُت خالٌ مفاوغاث الُمحن ألافٍش  .خضب الخٍش

لُا ما بعذ الفطل العىطشي واهذ ٌ     شحر بىهذي هزلً ئلى أن مداوالث جخُل ألامت في حىىب ئفٍش

 ملُئت باألعباء العشكُت.لزا فبذ
ً
ت وؾىُت مخماظىت وسزذ خيىمت الىخذة الىؾىُت بلذا  مً أن ًيىن لشعب هٍى

ً
ال

اث ؤلازيُت، واإلاىاكف اإلاخأضلت بعمم في الخفىق والذوهُت؛  ٌعاوي مً الطذمت بعبب عذم اإلاعاواة العشكُت،والهٍى

فعت اإلاهضومت ول بلذ جم فُه الخمُحز بحن الامخُاص والعلؿت،ووان هىان مجمىعت واظعت مً اإلاجمىعاث اإلاخىا

ًدىافعىن على اإلاىطب،خُث جم جلعُم البالد حغشافُا ئلى عذد مً "ألاوؾان" إلاخخلف "اللباةل" التي واهذ 

تهذف ئلى أن جطبذ معخللت. مً هزا اإلاىؿلم وان هكام الخعلُم مجضأ ئلى خذ هبحر جم جلعُمه ئلى أكعام 

خش ٌعُؿش على حعلُم البُؼ في مخخلف اإلالاؾعاث حعلُمُت مخخلفت بعػها ًلع في مىاؾم "الىؾً"،والبعؼ آلا 

وال ًضاٌ البعؼ آلاخش ٌعُؿش على الخعلُم إلاجمىعاث العشق على اإلاعخىي الىؾجي خُث أن الخلالُذ اإلاىسوزت 

اث معُىت جشجىض على العُاكاث الاحخماعُت والثلافُت التي واهذ ؤلاداساث ملشها.بعبب هزا الدششرم  في عام  وهٍى

اتها  مج هزه ؤلاداساث العابلت لخطبذ واخذة مً دواةش الخعلُم الىؾىُتجم د 1005 ووان ليل ئداسة ملاؾعت رهٍش

تها اإلامحزة  (Gail Weldon,2009:121) .اإلاىسوزت وهٍى

ت في مجخمعاث ما بعذ الطشاع في هُفُت اسجباؽ اإلاجخمع باإلااض ي  دىلذ خُث ججخمثل اللػُت اإلاشهٍض

خ ئلى شهادة علىُت في شيل حلعاث ظُاظت الخىفُم في حىىب ئفٍش لُا مىغع الاسجباؽ باإلااض ي مً حعلُم الخاٍس

خ فُما ًخعلم باإلااض ي مً خالٌ  اظخماع للجىت اإلاطالخت والخلُلت مً خالٌ جىظُع هؿاق فهم الخعلُم والخاٍس

خ،هزه اإلاماسظاث العامت ل لزاهشة لها وقُفت الشهادة العامت،ًمىً اعخباسه حاهًبا مهًما مً حىاهب حعلُم الخاٍس

ا ألولئً الزًً ًأجىن بعذ،فمً اإلاهم باليعبت ئلى دولت ما بعذ الطشاع أن الخزهش ًىفش  شهادة جدمل  ئسزا جشبٍى

ئمياهُاث للخعلم ألاخالقي ومىاحهت اإلاطاعب والخىضل ئليها.أزاسث لجىت الخلُلت واإلاطالخت حعاؤالث خٌى ماهُت 

خ حذًذ خُث وان مماسظاث الشد على الشهاداث التي ًمى ً أن جدُذ الاهفخاح على الخعلم،مما ًخلم ئمياهاث لخاٍس

مً اإلاعلٌى جىكع أن ًيىن لجلعاث الاظخماع في لجىت الخلُلت واإلاطالخت بعؼ الخأزحر على اإلاىاهج الذساظُت 

 الشظمُت التي ًخم بىاؤها.

ت والعاؾفت مما أجاح حمعذ حلعاث اظخماع لجىت الخلُلت واإلاطالخت بحن ظُاظاث الزاهشة واله  ٍى

عخبر وغع الذظخىس اإلاإكذ ألاظاط إلوشاء  اإلاىاحهت مع ماض ي الفطل العىطشي هما فعلذ أي عملُت أخشي،َو

  1004بشةاظت سةِغ ألاظاكفت دًضمىهذ جىجى وفي ماي  1005دٌعمبر  5التي حشيلذ في  لجىت الخلُلت واإلاطالخت
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لُا مً أعلً وصٍش العذٌ  دله عمش  للبرإلاان أهه ظِ خم ئوشاء لجىت للخلُلت واإلاطالخت لخمىحن حىىب ئفٍش

ؼ مً خالٌ العفى ووعُان اإلااض ي مً خالٌ  الخطالح مع ماغيها. وأهذ أن اإلاطالخت ال جخعلم فلـ بالخعٍى

    :كىله

م ال ًمىىىا أن هدعامذ هُابت عً الضخاًا  ولِغ لذًىا الخم اإلاعىىي في اللُام بزلً،ئن الضخاًا أهفعهم ه  

الزًً ًجب أن ًخيلمىا أضىاتهم بداحت ئلى أن حعمع.وبالخالي فان اللػُت ألاظاظُت لجمُع مىاؾجي حىىب 

لُا هي الخطالح مع ماغِىا على أظاط أخالقي وخُذ ممىً،أال وهى كٌى الخلُلت وئكشاس جلً الخلُلت  Gail)ئفٍش

Weldon,2009:149 ;150). 

 خاجمتال

يخاج هلؿخحن بالغتي ألاهمُت لهما اسجباؽ وزُم بؿبُعت ئعادة بىاء مً خالٌ هزه الخدلُالث ًمىً اظخ

لُا:  الزاهشة في مجخمعاث ما بعذ الطذمت في ئفٍش

  ئعادة جىمُت اإلاىسور الفىشي اإلافلىد خٌى العلم في اإلاخُاٌ الاحخماعي والزاهشاحي مششوع ئًجاد

لُا اإلاخػشسة مً العىف ؤلازىى احي.-إلاىاؾجي دٌو ئفٍش  هٍى

  ت وضذمت داخل  ي فىشي مخبادٌ ًذسط اإلاعخى اعخماد العُيىلىجي للفشد الزي ٌعاوي مً أصمت هٍى

احي اإلاخطل  شجبـ هزا بالبدث عً مُياهحزماث إلضالح البعذ الهٍى لُا،ٍو الذولت واإلاجخمع في ئفٍش

بالزاهشة الجماعُت والعالكت ؤلاًجابُت بحن ألاها وألاخش في ئؾاس الخفاعل بحن اإلاجمىعاث 

ت ٌعاعذ -،للخىضل لبىاء كُميؤلازيُت جيعُم أفياس اإلاطالخت  علىفىشي حذًذ بعُذ عً اإلاعُاٍس

لُا. ت في ئؾاس الجماعت داخل اإلاجخمعاث ما بعذ الطذمت في ئفٍش  والاظخمشاٍس
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